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Ministério da Educação abre 
uma janela para a universi-
dade brasileira, ao estender 
para a graduação a modali-

dade de estudos no exterior, a co-
nhecida bolsa-sanduíche. 

Nenhuma universidade é uma ilha. 
Talvez uma península, uma expan-
são geográfica, uma república dina-
mizada pelos desafios do conheci-
mento. 0 ministério deu um sinal 
positivo do quanto se deve aprofun-
dar. Como disse Anísio Teixeira 
"não se faz reforma da universidade 
sem mudança de saber que ela vai 
transmitir. Essa mudança não é, de 
maneira alguma, mudança de forma, 
de estrutura: a mudança é de conte-
údo, dos programas e da aplicação 
que o Brasil vai fazer". 

A presença dos estudantes brasi-
leiros nas universidades estrangei-
ras deve levar ao aumento de quali-
dade nos cursos de graduação, bem 
como à transparência crítica do en-
sino, deixando na berlinda os inimi-
gos viscerais da própria universida-
de. Refiro-me aos cavaleiros da en-
tropia, à "polícia das fronteiras" do 
conhecimento, dos que defendem 
os resíduos hegemônicos de cada 
disciplina, impedindo um fluxo mais 
livre e solidário entre as diversas 
unidades acadêmicas. Desses que 
preferem um encontro com o pró-
prio diabo, em vez de um diálogo ra-
dial ou transversal mais consisten-
te. Para mudar esse quadro, impõe-
se redobrada a vigilância cultural e 
a imaginação administrativa, para 
assegurar o predomínio de uma éti-
ca interdisciplinar contra o obscu-
rantismo do mesmo. Nada que se li-
mite ao manejo de um conjunto de 
verbetes - politicamente corretos e 
vazios, que elogiam o diálogo entre 
as disciplinas para simplesmente li-
quidá-lo no dia a dia - e nem tam-
pouco ao uso de um jargão deficitá-
rio, mas a uma práxis positiva, que 
condene com veemência o sacrifício 
da esfera pública em favor de proje-
tos de carreira pessoal. Aposta-se 
numa universidade de profunda no-
osfera, que compreenda a in terdis-
ciplinaridade como a demanda ética 
de maior prioridade. 
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Como lembra Eric Gould, a prolife-
ração de departamentos, com o re-
pertório fixo de suas atividades di-
dáticas, faz com que o compromisso 
de alunos e professores seja maior 
com as próprias disciplinas do que 
com a universidade. Uma alienação 
altamente perigosa. Como se dei-
xassem de perceber o horizonte do 
conhecimento em que se inscre-
vem, o da vocação universitária por 
excelência, para naufragarem nas 
vísceras de uma instância funcional, 
como se fossem brâmanes de um fa-
tal descompromisso. 

É preciso romper os impostos das 
aduanas burocrát icas, fronteiras 
que atingiram uma estranha condi-
ção dogmática, um perigoso estatu-
to metafísico, reificadas ao extre-
mo, quando não passam de meros 
circuitos funcionais - unidades, se-
tores e departamentos - defendidos 
com um fervor apostólico, como 
quem se bate por uma escolástica 
desprovida de todo vigor. De portas 
e janelas curriculares hermetica-
mente fechadas. É preciso vencer a te-
se da pureza instrumental das discipli-
nas, contra uma espécie de promiscui-
dade curricular, em nome de uma cô-
moda situação funcional, que parece 
matizar, de alguma forma, a derrota in-
telectual das glebas improdutivas, a 
que se prende a vassalagem de um co-
nhecimento desprovido de aventura. 

Apesar disso, a universidade bra-
sileira investe em grandes projetos 
de diálogo, que merecem toda a vi-
sibilidade pública, nos centros de 
estudos avançados, núcleos e es-
colas de alta flexibilidade curricu-
lar e formas burocrát icas positi-
vas, inclinadas a manter aproxima-
ções entre centros aparentemente 
distantes ou antes impenetráveis. 
Projetos que garantem a sinergia 
entre a graduação e a pós, ofere-
cendo, no lugar de um abismo, uma 
solução de continuidade, com lar-
ga proficiência, nos domínios da 
pesquisa, do ensino e da extensão. 
Atitudes que correm ao largo de 
uma xenofobia interdisciplinar e 
que abrem interfaces transversais, 
em territórios de alta e recorrente 
contaminação. 

Essa é a universidade com que so-
nhamos, democrática e republicana. 

MARCO LUCCHESI é escritor. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 7.




